
KOMUNIKATY REFERATU KATECHETYCZNEGO 

na rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 
 

 

1. Rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny 2012/2013. Papież Benedykt XVI 

wzywa Kościół Powszechny, aby przeżywał ten rok, jako Rok Wiary. Program 

duszpasterski tego roku zaś brzmi „Być solą ziemi”. Hasło tego roku wzywa nas do 

dzielenia się doświadczeniem wiary w Chrystusa zmartwychwstałego z wszystkimi, do 

których Pan Bóg nas posyła. W realizacji programu katechetycznego szukajmy możliwości 

korelacji i komplementarności z ogólnopolskim programem duszpasterskim. Miedzy innymi 

zwróćmy w nauczaniu uwagę na: 

- odkrywanie powołań do ewangelizacji 

- wspólną troskę wierzących o przekaz wiary młodemu pokoleniu – akcent położony na 

bierzmowanie 

- chrześcijańskie świadectwo małżeństw i rodzin 

- obecność wiernych świeckich w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym 

- umacnianie i rozszerzanie działalności Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół 

Caritas. 

 

2. Zgodnie z Zarządzeniami Posynodalnymi Biskupa Kieleckiego katecheci są zobowiązani 

do współpracy w organizowaniu katechezy w szkole i parafii.  Dotyczy to czynnego udziału 

w przygotowaniu nabożeństw, eucharystii i rekolekcji z udziałem dzieci i młodzieży oraz w 

przygotowaniach związanych z Pierwszą Komunią Świętą i Bierzmowaniem. 

 

3. Permanentna formacja katechetyczna wymaga od każdego katechety udziału w 

rekolekcjach, dniach formacyjnych oraz szkoleniach. Terminy dni formacyjnych:  

-  Jesienne: 17 lub 24 listopada 2012 r. 

- Wiosenne w rejonach: Początek spotkań od 15 kwietnia 2013 roku preferowana godzina - 

15.00. O miejscu spotkania informują księża wizytatorzy rejonowi lub księża 

proboszczowie, odpowiedzialni za przygotowanie dnia formacyjnego. W Wydziale 

Katechetycznym można uzyskać zwolnienie z zajęć popołudniowych. 

 

4. Terminy rekolekcji dla katechetów świeckich w Skorzeszycach: 08-10 listopada 2012 

rok; 10-12 stycznia 2013 rok; 20-22 czerwca 2013 rok.  Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie 

swojego uczestnictwa.   

Osoby, które w ubiegłym roku szkolnym nie mogły wziąć udziału w obowiązkowej 

formacji katechetycznej proszone są o pisemne usprawiedliwienie swoje nieobecności 

w Wydziale Katechetycznym. 

 

5. Katecheci rozpoczynający awans zawodowy zatwierdzają w Wydziale Katechetycznym 

podanie o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego i w odpowiednim czasie zwracają 

się z pisemną prośbą o dokonanie oceny merytorycznej.  

 

6. Przypominamy, że obowiązkiem katechety jest zgłosić do Wydziału nieobecność 

przekraczającą 14 dni zajęć w szkole. 

 

 

 



 

 

7. Wydział Katechetyczny organizuje konkursy dla uczniów: 

 

- Olimpiadę Teologii Katolickiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (odpowiedzialny 

ks. mgr Waldemar Wiśniowski). Hasło „Święci Apostołowie Piotr i Paweł – urząd i 

charyzmaty w Kościele”: etap szkolny – 29 listopada 2012 r., etap diecezjalny – 28 lutego 

2013; etap ogólnopolski – 4-6 kwietnia 2013 r  

Szczegóły na www.katecheza.kielce.opoka.org.pl 

 

- Konkurs Biblijny (odpowiedzialny ks. mgr lic. Jan Zwierzchowski) – szczegóły na 

stronie internetowej. 

1. Klasy 1-3 konkurs w formie plastycznej „Maryja Nauczycielka Wiary”. Prace z etapu 

szkolnego powinny zostać przekazane do 14 stycznia 2013 r. na adres Wydziału. Termin 

rozstrzygnięcia Konkursu na etapie Diecezjalnym – kwiecień 2013 r. Rozdanie nagród 

będzie w maju 2013 r. 

 

2. Uczniów klas IV-VI szkół podstawowych zapraszamy do czytania Ewangelii według św. 

Łukasza. Tematem konkursu dla uczniów klas gimnazjalnych jest Księga Wyjścia. 

Korzystamy z piątego wydania Biblii Tysiąclecia.  

 

Konkurs będzie przeprowadzony w dniach: etap szkolny – 28 listopada 2012 r., etap 

rejonowy – 9 lutego 2013 r, finał diecezjalny – 13 kwietnia 2013 r. 

 

Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych Przewodniczący Komisji Konkursowej 

przesyła protokół z przeprowadzonego konkursu wraz z wynikami do 20 grudnia 2012 r. do 

Wydziału Katechetycznego z dopiskiem „KONKURS BIBLIJNY ”.   

 

8. Trzydniowe rekolekcje dla maturzystów odbywają się w Skorzeszycach. Do 

dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych zostaną wysłane zaproszenia na rekolekcje i 

pielgrzymkę. Rekolekcje maturzystów rozpoczynają się od 19 września br. Terminy do 

uzgodnienia z Ks. Dyrektorem  

 

9. XV Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę –  25, 26 i 27 lutego 2013 r. 

 

10. Bardzo proszę katechetów o czynne włączenie się w organizację Tygodnia Wychowania, 

który odbędzie się od 16-22 września 2012 roku. Inicjatywa ta będzie realizowana pod 

hasłem: „Wychowywać...ale jak?” – informacje na ten temat i materiały do wykorzystania, 

zostały przekazane każdej parafii i będą też dostępne na stronie katechetycznej. 

 

11. Propozycje kursów i warsztatów organizowanych przez metodyka ks. Jana 

Zwierzchowskiego i konsultanta metodycznego ks. Waldemara Wiśniowskiego znajdziemy 

na stronie katechetycznej w zakładce kursy. 

 

 

Ks. dr Karol Zegan 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego 


